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Ільницький Олег Володимирович: щопонеділка 16:00-18:00 год., 

щоп’ятниці 10:00-13:00 год.; 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять можуть 

проводитися за попередньою домовленістю між викладачем та 

студентом. Для погодження часу консультацій поза визначеним 

графіком слід написати на електронну пошту викладача або 

зателефонувати на кафедру. 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=27647&preview=true  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб застосовувати у науковій та 

практичній діяльності норми, які регулюють порядок здійснення 

публічної фінансової діяльності. Тому у курсі представлено огляд 

ключових інститутів фінансово-правового регулювання (бюджетне 

право, податкове право, банківське право, інститут публічного боргу, 

грошво-кредитна політика, фінансовий контроль) крізь призму 

колізійності їхнього застосування на практиці через постановку і 

вирішення виняткових правових проблем сьогодення. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Проблеми фінансово-правового регулювання в Україні» є 

завершальною вибірковою дисципліною зі спеціальності 081 «Правo» 

для осіб, які здійснюють підготовку на третьому (науково-освітньому) 

рівні вищої освіти освітньо-наукової програми «доктор філософії», яка 

викладається здобувачам на ІІ році підготовки відповідно в IІІ семестрі 

в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Проблеми фінансово-

правового регулювання в Україні» є оволодіння особами, що 

здобувають вищу освіту поглибленими знаннями теорії фінансового 

права і змісту фінансового законодавства в частині вивчення 

відповідних проблемних питань, формування комплексного 
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професійного світогляду з урахуванням міжгалузевого підходу до 

питань правового регулювання фінансової діяльності, вироблення у 

них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на 

практиці. 

Цілями курсу є: 

1) подання особам, які здійснюють підготовку на відповідному рівні 

вищої освіти, поглиблених знань теорії фінансового права і змісту 

фінансового законодавства щодо напрямів і форм фінансування 

видатків, проведення всебічного аналізу практики його застосування з 

урахуванням міжгалузевого підходу до питань правового регулювання 

фінансової діяльності; 

2) засвоєння теоретичних основ формування і використання 

державного та місцевих бюджетів та інших публічних фондів грошових 

коштів, засад бюджетного устрою, принципів побудови бюджетної 

системи, податкової системи держави; 

3) дослідження основ побудови банківської системи, функціонування її 

елементів, організації платіжної системи та публічно-правових основ 

інструментів та механізмів розрахунків, системи валютного 

регулювання та контролю, та на основі теоретичної бази формування 

знань про відповідні закономірності їхнього функціонування; 

4) подолання інституційного підходу у вивченні відповідних явищ 

фінансово-правової системи та формування комплексного 

міждисциплінарного підходу щодо визначення їхніх понять, ознак, 

характеристик з метою забезпечення емерджентності системи знань, 

умінь та навиків здобувачів вищої освіти; 

розвиток навиків самостійної творчої роботи при закріпленні 

теоретичних знань у ході вивчення навчальної дисципліни; закріплення 

навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої 

практики. 
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3. Нечай А.А. Актуальні питання фінансового права: правові основи 

публічних накопичувальних фондів. - Чернівці: „Рута”, 2004. - 376 с. 

4. Орлюк О.П. Фінансове право: Академічний курс: підручник / О.П. 

Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с. 

 

Додаткова література: 

1. Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан 

правового регулювання в Україні : монографія. – Х.: «Ксилон», 2004. – 

326 с. 

2. Дамірчиєв Огли М.І. Про публічну фінансову діяльність як 

системоутворюючу категорію / Мушфік Іскандер Огли Дамірчиєв // 
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8. Ціна держави: популярна економіка – проект CASE Україна 

[Електронний ресурс] / Режим доступа: www.costua.com 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 48 години аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 16 години 

практичних занять, окрім цього, 42 години самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

- найбільш передові концептуальні та методологічні засади 

функціонування фінансової системи держави та здійснення фінансової 

діяльності державою, органами місцевого самоврядування або іншими 

уповноваженими суб’єктами за відповідними підгалузями (бюджетне, 

податкове, валютне, банківське право тощо), що формуються на 

підставі міждисциплінарних (міжпредметних) знань у сфері права та 

науки про фінанси, економіки, публічного адміністрування, а також 

міжгалузевих зв’язків (з адміністративним, конституційним, 

цивільним, кримінальним правом) 

 

Вміти: 

- проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей у 

сфері функціонування фінансової системи держави та здійснення 

фінансової діяльності державою, органами місцевого самоврядування 

або іншими уповноваженими суб’єктами; 
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- розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, 

які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне 

знання та/або професійну практику і розв’язання значущих соціальних, 

наукових, культурних, етичних та інших проблем у сфері 

функціонування фінансової системи держави та здійснення фінансової 

діяльності державою, органами місцевого самоврядування або іншими 

уповноваженими суб’єктами; 

- запропонувати шляхи для вирішення проблеми правового 

регулювання;  

- проводити спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою 

спільнотою та громадськістю в галузі наукової та/або професійної 

діяльності, з використанням достатніх та обґрунтованих і послідовних 

узгоджених аргументів на підтримку певної правової позиції. 

 

Вивчення навчальної дисципліни повинно сприяти забезпеченню 

формування у особи, яка здійснює підготовку на відповідному рівні 

вищої освіти, здатності (навиків) щодо автономності та 

відповідальності, які характеризуються ініціюванням інноваційних 

комплексних проектів, лідерством та повною автономність під час їх 

реалізації, а також спроможністю нести соціальну відповідальність за 

результати прийняття стратегічних рішень та здатністю 

саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, та нести 

відповідальність за навчання інших. 

Ключові слова Фінансова система, публічні кошти, бюджет, грошово-кредитна 

політика 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій та практичних занять, виконання індивідуальних 

завдань та консультації для кращого розуміння тем. 

Теми Згідно зі СХЕМОЮ КУРСУ (додається) 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру 

Виставляється на підставі врахування поточної успішності протягом 

семестру та оцінки за виконання завдань підсумкового (семестрового) 

контролю згідно затвердженої форми. 

Пререквізити Для вивчення курсу особи, які здійснюють підготовку на відповідному 

рівні вищої освіти потребують базових знань з таких дисциплін: 

«Адміністративне право України», «Кримінальне право України», 

«Цивільне право України», «Фінансове право України», дисципліни 

«Фінанси» достатніх для сприйняття категоріального апарату, що 

використовується у вивчені начального матеріалу в рамках дисципліни 

«Проблеми фінансово-правового регулювання в Україні», розуміння 

законодавчих джерел та судової практики. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 

методи, спрямовані на: 

- формування у осіб, які здійснюють підготовку на відповідному 

рівні вищої освіти інтересу до пізнавальної діяльності і 

відповідальності за навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 

- а також методи, пов’язані з контролем за навчальною діяльністю 

осіб, які здійснюють підготовку на відповідному рівні вищої 

освіти.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: 

розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, 



практичне заняття, індивідуальні завдання. 

Під час практичних занять забезпечується постановка проблем у сфері 

фінансово-правового регулювання, а також їхнє обговорення з метою 

пошуку оптимальних шляхів вирішення цих проблем. На практичних 

заняттях викладач виконує роль модератора дискусії, тобто визначає її 

напрями, забезпечує необхідну динаміку та загострює увагу на 

проблемних аспектах. Після завершення обговорення проблеми 

викладач підсумовує найважливіші моменти, аналізує сильні та слабкі 

сторони висловлених аргументів. 

Індивідуальні завдання полягають у вирішенні задач, що має за мету: 

правовий аналіз випадків порушення прав та свобод особи, правильну 

кваліфікацію дій порушника, а також обрання оптимального засобу 

реагування для відновлення та захисту порушених прав, свобод та 

інтересів або ж заповнення частини конкретної декларації, виходячи із 

наданої фабули обставин. Рішення задачі викладається у формі 

алгоритму законних дій особи. 

Необхідне обладнання Особи, які здійснюють підготовку на відповідному рівні вищої освіти 

використовують технічні засоби та програмне забезпечення під час 

підготовки до практичних занять з метою пошуку необхідних 

нормативно-правових актів та джерел судової практики, а також під час 

виконання індивідуальних завдань. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні заняття, індивідуальні завдання, контрольні заміри 

(модулі): 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів –50 

балів; 

• підсумковий (семестровий) контроль (іспит) : 50 % семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів –50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів. 

 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості особи, яка 

здійснює підготовку за відповідним рівнем вищої освіти, до виконання 

конкретної роботи. Форми проведення поточного контролю – усне 

опитування, вирішення практичних завдань, складання типових 

документів, дискусійне обговорення, виконання письмових наукових 

робіт за результатами наукових досліджень на запропоновану 

тематику, проведення модульних засідань органів державної влади, 

аналіз результатів діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування тощо. 

Проміжний контроль відбувається у вигляді модульної контрольної 

роботи – аудиторного письмового опитування за питаннями предмету 

спецкурсу та складається із теоретичних запитань та практичних 

завдань різної форми та ступеня складності, які мають відповідне 

ранжування за кількістю балів. Студент, який не виконав контрольну 

роботу або виконав її на незадовільну оцінку зобов’язаний виконати 

контрольну роботу. 

Критеріями перевірки модульної (залікової) контрольної роботи є: 

правильність відповідей згідно з теорією та практикою нормативно-

правового регулювання. 

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі іспиту і 

включає в себе оцінку знань нормативно-правових актів, виявлення 

розуміння поняття і сутності найбільш передових концептуальних та 



методологічних засад функціонування фінансової системи держави та 

здійснення фінансової діяльності державою, органами місцевого 

самоврядування або іншими уповноваженими суб’єктами за 

відповідними підгалузями (бюджетне, податкове, валютне, банківське 

право тощо), що формуються на підставі міждисциплінарних 

(міжпредметних) знань у сфері права та науки про фінанси, економіки, 

публічного адміністрування, а також міжгалузевих зв’язків (з 

адміністративним, конституційним, цивільним, кримінальним правом). 

Форма проведення іспиту – письмова – затверджується кафедрою на 

підстав положення про організацію навчального процесу та полягає у 

підготовці проекту наукового висновку з приводу актуальної 

виключної правової проблеми, що перебуває на розгляді 

правозастосовних органів. 

Критеріями перевірки підсумкової роботи є: правильність відповідей 

згідно з теорією та практикою нормативно-правового регулювання, 

обгрунтованість, послідовність та логічність вирішення колізійних 

питань виключної правової проблеми, життєздатність запропонованого 

рішення. 

Академічна доброчесність: Очікується, що кожен студент повинен 

самостійно готуватися до практичних занять та вирішувати 

індивідуальні завдання, обдумувати та викладати власну аргументацію 

своєї правової позиції. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману; у разі 

незарахування роботи, студент, в узгоджені з викладачем строки, 

повинен повторно виконати письмову роботу та подати її викладачу 

для оцінювання.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Викладач фіксує неявку студента на практичне заняття, що 

вважається академічною заборгованістю, яку студент повинен 

відпрацювати в межах затвердженого графіка консультацій у викладача 

або у інший узгоджений з викладачем час. Відпрацювання полягає у 

перевірці підготовки студентом тих завдань, які виносилися на 

практичнее заняття, на якому студент був відсутній. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

практичних заняттях, бали одержані за модуль. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 



завдання і т. ін. Критеріями оцінювання роботи студента на практичних 

заняттях є аргументованість правової позиції та її відповідність 

чинному законодавству; уміння лаконічно, переконливо та логічно 

висловити свою правову позицію; здатність до аргументованого 

аналізу правових позицій, висловлених іншими студентами; уміння 

підсумувати усі висловлені щодо певної проблеми аргументи і віднайти 

їхні позитивні та хибні сторони, що підлягають аналізу з погляду 

сучасних підходів у доктрині та правозастосуванні; намагання 

сформулювати перспективні проблеми, що можуть виникнути у різних 

сферах правозастосування та запропонувати шляхи їхнього 

розв’язання. 

Критеріями перевірки модульної (залікової) контрольної роботи є: 

правильність відповідей згідно з теорією та практикою нормативно-

правового регулювання. 

Критеріями перевірки підсумкової роботи є: правильність відповідей 

згідно з теорією та практикою нормативно-правового регулювання, 

обгрунтованість, послідовність та логічність вирішення колізійних 

питань виключної правової проблеми, життєздатність запропонованого 

рішення. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Враховуючи запропоновану концепцію підсумкового контролю, 

попередньо завдання не оголошуються, а визначаються з переліку 

актуальних виключної правових проблем, що перебувають на розгляді 

правозастосовних органів, обмежуючись предметом навчального 

курсу. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Тиж. / 

дата / 

год.- 

 

 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна

, дискусія, 

групова 

робота) 

 

 

Література.*** Ресурси в інтернеті 

 

 

Завда

ння, 

год 

 

 

Термін 

виконанн

я 

 Тема 1. Правові основи 

фінансової діяльності Української 

держави та органів місцевого 

самоврядування 

 

1. Поняття, ознаки та функції 

фінансів. Публічні та приватні 

фінанси. Зміст та елементи 

фінансової системи держави. 

Централізовані та децентралізовані 

фонди грошових коштів.  

2. Поняття фiнансової дiяльностi 

Української держави та органів 

місцевого самоврядування.  

3. Форми фінансової діяльності 

держави та органів місцевого 

самоврядування. Фінансово-планові 

акти. 

4. Методи фінансової діяльності 

держави та органів місцевого 

самоврядування. 

5. Зміст та види фінансового 

контролю, як методу фінансової 

Лекція 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

1. Бельский К.С. Финансовое право: наука, история, 

библиография / К.С. Бельский. – М.: Юристъ, 1995. – 344 с. 

2. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: 

Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с. 

3. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн 

та перспективи України / [Бориславська О.М., Заверуха І.Б., 

Школик А.М. та ін.]; Центр політико-правових реформ. – К.: 

Москаленко О.М., 2012. – 212 с. 

4. Жернаков М. Фінансовий контроль: сутність, суб`єкти, їх 

права та обов`язки // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- 

№ 3.- C.64-67. 

5. Іванський А.Й. Фінансово-правова відповідальність: 

теоретичний аналіз: монографія / А.Й. Іванський. – Одеса: 

Юридична література, 2008. – 504 с. 

6. Ивлиева М.Ф. Категория «финансы» и «финансовая 

деятельность государства» в науке финансового права / М.Ф. 

Ивлиева // Государство и право. – 2004. - № 7. – С. 20-26. 

7. Ільницький О. Правомірність як обов’язкова ознака 

фінансової діяльності держави / Олег Ільницький // Генезис 

публічного права: від становлення до сучасності : збірник наукових 

праці / за ред. С.В. Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. Козаченка. – 

Миколаїв: Іліон, 2010. – С. 30-31. 

8. Ільницький О.В. Проблеми реформування системи 

2 

годин

и 

Протягом 

заняття 

 

 

 

Підготовк

а доповіді 

та 

індивідуал

ьного 

завдання 

 



діяльності держави та органів 

місцевого самоврядування. 

6. Фінансово-правова 

компетенція органів державної 

влади загальної компетенції  

6.1. Верховна Рада України; 

6.2. Президент України; 

6.3. Кабінет Міністрів України; 

6.4. центральні органи виконавчої 

влади; 

6.5. Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації. 

7. Фiнансова дiяльнiсть Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим, 

органiв мiсцевого самоврядування: 

обласних, районних, сільських, 

селищних міських рад; сільських, 

селищних, міських голів; 

виконавчих органів сільської, 

селищної, міської ради. 

8. Загальна характеристика системи 

державних органів, для яких 

фінансова діяльність є основною. 

9. Основи правового статусу 

Мiнiстерства фiнансiв України.  

10. Основи правового статусу 

Державної фіскальної служби 

України. 

11. Основи правового статусу 

Державної казначейської служби 

України. 

12. Порядок державного 

регулювання ринків фінансових 

послуг.  

управління бюджетними коштами з позицій дотримання 

конституційних принципів фінансової діяльності / Ільницький Олег 

Володимирович // Публічне право. – 2013. – № 4 (12). – С. 96-105. 

9. Карасева М.В. Финансовая деятельность государства – 

основополагающая категория финансово-правовой науки / М.В. 

Карасева // Государство и право. – 1996. - № 11. – С. 75-84. 

10. Косаняк В.Я. Національний банк як особливий центральний 

орган державного управління у грошово-кредитній сфері: 

особливості правової природи // Життя і право. - 2004.- №6.- С. 30-
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Ресурси в інтернеті 

 

Веб-портал Державної казначейської служби України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.treasury.gov.ua 

Веб-портал всеукраїнської підтримки реформи децентралізації в 

Україні «Децентралізація в дії». – Режим доступу: 

www.decentralization.gov.ua  

Верховний Суд: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.supreme.court.gov.ua  

Державна податкова служба України: офіційний веб-сайт 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.tax.gov.ua 

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: E-data 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.e-data.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.reyestr.court.gov.ua 

Міністерство фінансів України: офіційний веб-сайт [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua 

Національний банк України: офіційне інтернет-представництво 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua 

Рахункова палата: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.rp.gov.ua 

Світовий банк-Україна: офіційне інтернет-представництво 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.worldbank.org/uk/country/ukraine 

http://www.treasury.gov.ua/
http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.tax.gov.ua/
http://www.e-data.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.rp.gov.ua/
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine


13. Правовий статус Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. 

14. Правова природа і статус 

Національного банку Україні. 

Гарантії незалежності 

Національного банку України.  

15. Порядок здійснення фінансового 

моніторингу. Правовий статус 

Державної служби фінансового 

моніторингу. 

 

Ціна держави: популярна економіка – проект CASE Україна 

[Електронний ресурс] / Режим доступа: www.costua.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У 

ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДЕРЖАВИ 

 

1. Соціально-економічна сутність 

фінансів, фінансової системи та 

фінансової діяльності. Контрольна 

функція фінансів. 

2. Поняття фінансового контролю 

та принципи його здійснення. 

3. Правовий статус органів, які 

здійснюють фінансовий контролю в 

Україні. 

4. Види фінансового контролю та 

характеристика їх класифікаційних 

ознак. 

5. Основні методи здійснення 

фінансового контролю. 

6. Нормативно-правове 

регулювання фінансового контролю 

Лекція 
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в Україні: джерела, їх 

характеристика. 

7. Проблеми вдосконалення теорії 

фінансового контролю в Україні. 

8. Порівняльно-правовий аналіз 

фінансового контролю у зарубіжних 

державах та актах міждержавної 

співпраці. 

 

 

Ресурси в інтернеті 

Веб-портал Державної казначейської служби України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.treasury.gov.ua 

Веб-портал всеукраїнської підтримки реформи децентралізації в 

Україні «Децентралізація в дії». – Режим доступу: 

www.decentralization.gov.ua  

Верховний Суд: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.supreme.court.gov.ua  

Державна податкова служба України: офіційний веб-сайт 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.tax.gov.ua 

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: E-data 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.e-data.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.reyestr.court.gov.ua 

Міністерство фінансів України: офіційний веб-сайт [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua 

Національний банк України: офіційне інтернет-представництво 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua 

Рахункова палата: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.rp.gov.ua 

Світовий банк-Україна: офіційне інтернет-представництво 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.worldbank.org/uk/country/ukraine 
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 ТЕМА 3. ПРАВОВІ ОСНОВИ 

ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В 

УКРАЇНІ 

 

1. Фінансовий контроль як 

невід’ємна функція державного 

управління. Загальна 

характеристика системи фінансово-

контрольних органів. 

Лекція 
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2. Фінансово-контрольні 

повноваження Верховної Ради 

України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України, 

прокуратури України. 

3. Сфери державного фінансового 

контролю. Особливості бюджетного 

фінансового контролю. 

4. Види та рівні фінансового 

контролю: 

4.1. Загальнодержавний фінансовий 

контроль. 

4.1.1. Зовнішній (незалежний) 

фінансовий контроль. Правовий 

статус Рахункової палати, її 

контрольні повноваження та 

порядок їхньої реалізації. 

4.1.2. Внутрішньо-системний 

(урядовий) фінансовий контроль: 

4.1.2.1. Контрольні функції 

Міністерства фінансів України. 

4.1.2.2. Контрольні функції 

Державної казначейської служби 

України. 

4.1.2.3. Фiнансовий контроль 

органiв Державної фінансової 

інспекції: 

 а) порядок проведення 

інспектування Державною 

фінансовою інспекцією; 

 б) порядок проведення 

державного фінансового аудиту 

виконання бюджетних програм; 

 в) порядок проведення 

державного фінансового аудиту 

Практичне 

заняття 

Право України. – 2010. - № 3. – С. 174-179. 

6. Государственный финансовый контроль: Учебник для 

ВУЗов / С.В. Степашин, Н.С. Стляров, С.О. Шохин, В.А. Жуков. – 

СПб.: Питер, 2004. – 536 с. 

7. Гриневич А. Визначення поняття «легалізація (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом» // Підприємництво, 

господарство і право. - 2010. - № 10. - С. 36-39. 

8. Жернаков М. Фінансовий контроль: сутність, суб`єкти, їх 
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№ 3.- C.64-67. 
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теоретичний аналіз: монографія / А.Й. Іванський. – Одеса: 

Юридична література, 2008. – 504 с. 

10. Ільницький О. Правова природа заходів впливу за 

порушення бюджетного законодавства й її вплив на 

правозастосування / Олег Ільницький // Підприємництво, 

господарство і право. – 2013. - № 4. – С. 89-93. 
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діяльності бюджетних установ і 

суб'єктів господарювання та 

виконання місцевих бюджетів; 

г) порядок проведення перевірок 

здійснення державних закупівель. 

4.2. Внутрішньовідомчий 

фінансовий контроль. Порядок 

організації та здійснення 

внутрішнього аудиту у системі 

центральних та місцевих органів 

виконавчої влади в Україні. 

4.3. Внутрішньогосподарский 

фінансовий контроль. Організація 

та повноваження бухгалтерських 

служб на підприємствах, в 

установах та організаціях. Основні 

правила ведення бухгалтерського 

обліку та його значення. 

5. Податковий контроль: поняття, 

сфера, методи. 

5.1. Контрольні повноваження 

органів доходів і зборів в Україні. 

5.2. Поняття податкового контролю 

та способи його здійснення. 

5.2.1. Облік платників податків. 

5.2.2. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення діяльності органів 

доходів і зборів. 

5.2.3. Поняття та види перевірок: 

5.2.3.1. Порядок та строки 

проведення камеральних перевірок. 

5.2.3.2. Порядок та строки 

проведення документальних 

перевірок. 

а) порядок та строки проведення 

Національний банк України: офіційне інтернет-представництво 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua 

Рахункова палата: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.rp.gov.ua 

Світовий банк-Україна: офіційне інтернет-представництво 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.worldbank.org/uk/country/ukraine 

Ціна держави: популярна економіка – проект CASE Україна 

[Електронний ресурс] / Режим доступа: www.costua.com 
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невиїзних документальних 

перевірок. 

б) порядок та строки проведення 

виїзних (планових та позапланових) 

перевірок. 

5.2.3.3. Порядок проведення 

фактичних перевірок. 

5.2.3.4. Порядок документального 

оформлення результатів проведених 

перевірок. 

6. Фінансовий контроль у сфері 

надання фінансових послуг. 

6.1. Банківський нагляд. 

Національний банк України як 

орган фінансового контролю. 

Інспекційні та неіспекційні методи 

банківського нагляду. 

6.2. Валютний контроль. 

6.3. Контрольні повноваження 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку. 

6.4. Правовий статус Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. 

7. Контроль за справлянням митних 

платежів при переміщенні товарів, 

робіт та послуг через митний 

кордон України. 

8. Контроль у сфері видобутку, 

виробництва і використання 

дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння та за 

операціями з ними. Пробірний 

нагляд. 



9. Порядок здійснення фінансового 

моніторингу в Україні: рівні, види, 

процедура. Правовий статус 

Державної служби фінансового 

моніторингу. 

10. Взаємодія органів державної 

влади при здійсненні фінансового 

контролю між собою та з 

правоохоронними органами. 

11. Муніципальний фінансовий 

контроль: контрольні повноваження 

місцевих рад та їхніх виконавчих 

органів, процедура їх реалізації. 

12. Впровадження та розвиток 

інститутів громадського 

фінансового контролю в Україні. 

13. Незалежний фінансовий 

контроль – аудит. 

13.1. Поняття і види аудиту. 

Обов’язковий та ініціативний аудит. 

13.2. Порядок призначення та 

проведення аудиту. 

13.3. Аудиторський висновок: його 

форма і зміст. 

13.4. Державний контроль за 

аудиторською діяльністю. 

Відповідальність аудиторів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4: Характеристика бюджету 

як основного координуючого 

фінансового плану фінансової 

системи держави  

 

1. Поняття і значення бюджету 

для функціонування держави.  

Лекція 
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2. Поняття, предмет та система 

бюджетного права. Особливості 

бюджетно-правових відносин. 

Бюджетне законодавство. 

3. Бюджетна система України та 

її склад. 

4. Принципи бюджетної 

системи України. 

5. Зміст та структура бюджету. 

Загальний та спеціальний фонд. 

Резервний фонд. 

6. Бюджетна класифікація: а) 

класифікація доходів; б) 

класифікація видатків; в) 

класифікація фінансування; г) 

класифікація боргу.  

7. Поняття та види бюджетних 

надходжень і бюджетних витрат. 

Дефіцит та профіцит бюджету. 

8. Бюджетні повноваження 

держави та органів місцевого 

самоврядування в Україні. 

9. Правове регулювання 

міжбюджетних відносин.  

10. Принципи розподілу доходів 

та видатків між бюджетами різних 

рівнів бюджетної системи України. 

11. Правове регулювання 

міжбюджетних трансфертів. 

Поняття та види. 
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заняття 
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ТЕМА 5. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ 

ПРО БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ ТА 

ЇХ МІСЦЕ У СИСТЕМІ 

ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ ТА 

ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ 

 

1. Поняття та ознаки публічних 

видатків. Класифікація публічних 

видатків. 

2. Поняття, ознаки та види 

бюджетних видатків в Україні. 

Бюджетна класифікація видатків та 

кредитування бюджету. Функції 

держави, їх вплив на склад і 

структуру видатків бюджету. Роль 

видатків бюджету у фінансовому 

забезпеченні потреб соціально-

економічного розвитку. 

3. Взаємозв’язок бюджетних 

видатків, публічних видатків, 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 
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публічних доходів та інших 

інститутів публічних фінансів. 

4. Нормативно-правове 

регулювання здійснення бюджетних 

видатків в Україні: джерела, їх 

характеристика. 

5*. Проблеми вдосконалення теорії 

бюджетних видатків в Україні. 

 

 

8. Теліпко В.Е., Овчаренко А.С., Панасюк С.А. Науково-

практичний коментар до Бюджетного кодексу України / За заг. ред. 
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ТЕМА 6. ОСНОВНІ ЗАСАДИ 

ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТНИХ 

ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ) 

 

1. Методи здійснення бюджетних 

видатків. Фінансування як основний 

Лекція 

 

 

 

 

 

1. Алісов Є.О. Теоретичні проблеми правового регулювання 

грошового обігу в Україні. – Харків: Фоліо. – 2004. – 286 с. 

2. Базилевич В.Д., Баластрик ЛО. Державні фінанси: Навчальний 

посібник.  К.: Атіка, 2002.  368 с. 

3. Бандурка О.М. Бюджетне право України: підручник / О.М. 

Бандурка, О.П. Гетьманець. – Х.: НУВС, 2003. – 152 с 

6 

годин 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

http://www.treasury.gov.ua/
http://www.decentralization.gov.ua/
http://www.tax.gov.ua/
http://www.e-data.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.rp.gov.ua/
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метод здійснення бюджетних 

видатків. Співвідношення 

кредитування як однієї з форм 

розподілу та використання 

публічних фондів коштів та 

бюджетних видатків. 

2. Поняття та об'єкти бюджетного 

фінансування. Системи бюджетного 

фінансування: відомча та 

програмно-цільова. Форми 

бюджетного фінансування: 

кошторисне фінансування, державні 

інвестиції, бюджетні кредити, 

трансферти. 

3. Принципи бюджетного 

фінансування. 

4. Режими фінансування: 

4.1. фінансування юридичних осіб 

державної та комунальної власності 

госпрозрахункової форми; 

4.2. кошторисно-бюджетне 

фінансування (фінансування 

бюджетних установ): 

4.2.1. поняття кошторисно-

бюджетного фінансування і його 

об'єкти. Питання встановлення 

нормативних критеріїв сфери 

застосування кошторисно-

бюджетного фінансування; 

4.2.2. порядок кошторисно-

бюджетного фінансування; 

4.2.3. кошторис бюджетної 

установи і його зміст; 

4.2.4. порядок складання і 

затвердження кошторисів 

 

Практичне 

заняття 

 

 

 

 

4. Бюджетна система України: Навч. посіб //за редакцією С.О. 
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економічний університет, 2002.  288 с. 

5. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : 

станом на 1 березня 2011 р. / за ред. Л.К. Воронової, М.П. 

Кучерявенка. – Х., 2011. – 608 с.  

6. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: 

Підручник.  К.: Центр навчальної літератури, 2004.  544 с. 

7. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: 
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України . – 2014. - № 10. – С. 120-128. 

10. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / 

Булгакова С.О., Базанова Н.В., Чечуріна О.О., Шаповал Т.А. – К.: 

Київ. держ. торг.-ек. ун-т, 2000. – 250с. 

11. Карлін М.І. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: 

Знання, 2008. – 428 с. 
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бюджетних установ; внесення змін 

до кошторисів у процесі їхнього 

виконання. 

5. Принципи використання коштів 

централізованих та 

децентралізованих публічних 

фондів. 

6. Казначейське та банківське 

обслуговування здійснення 

бюджетних видатків. 

7. Конкурсні процедури 

використання коштів публічних 

фондів (проведення державних 

закупівель, відбір державних 

інвестиційних програм за рахунок 

бюджетних коштів тощо). 

8. Особливості відкриття та 

обслуговування банківських 

рахунків, ведення бухгалтерської і 

касової документації з 

використання бюджетних коштів. 

9. Система звітності при здійсненні 

бюджетних видатків: види та форми 

звітів, основні вимоги до складення. 

 

ресурс]. – Режим доступу: www.reyestr.court.gov.ua 

Міністерство фінансів України: офіційний веб-сайт [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua 

Національний банк України: офіційне інтернет-представництво 
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Режим доступу: www.rp.gov.ua 

Світовий банк-Україна: офіційне інтернет-представництво 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.worldbank.org/uk/country/ukraine 

 Тема 6. Поняття, правові основи і 

система публічних доходів 

 

1. Поняття податкової системи та 

системи оподаткування. Принципи 

побудови податкової системи в 

Україні.  

2. Поняття, суть, зміст і функції 

податку. Правова природа податку з 

огляду на його юридичні ознаки та 

Лекція 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

1. Бабін І.Л. Зміст категорії «справляння податку» та категорій 

«збір податку», «стягнення податку», «вилучення податку» // 

Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 

2003.- Випуск 200.- С. 98-100. 

2. Дмитрик О.О. Елементи змісту податкового 

правовідношення // Науковий вісник Чернівецького університету.- 

Правознавство.- 2001.- Випуск 121.- С.100-102. 

3. Жарко Р.П. Обґрунтування функцій податків на сучасному 

етапі розвитку продуктивних сил // Фінанси України.- 2004.- №6. 

4. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права.- В 6 т.- Т.I: 
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елементи.  

3. Співвідношення податку, збору 

та інших обов’язкових платежів. 

4. Поняття податкової системи. 

Види податкiв, зборiв та інших 

обов’язкових платежів. 

5. Елементи юридичного складу 

податку: 

5.1.  Платники податку: 

5.1.1. платники 

податків, податкові агенти, 

податкові представники; 

5.1.2. фізичні особи –

платники податків (резиденти та 

нерезидент, фізичні особи суб’єкти 

підприємницької діяльності, 

самозайняті особи) ; 

5.1.3. юридичні 

особи – (резиденти та нерезиденти, 

відокремлені підрозділи юридичних 

осіб, великий платник податків) ; 

5.1.4. права та 

обов’язки платників податку.  

5.2. Об’єкт оподаткування. База 

оподаткування. Одиниця виміру 

бази оподаткування. Порядок 

обчислення податку. 

5.3. Ставка податку: поняття та 

види. Податковий період. 

5.4. Строк та порядок сплати 

податку.  

5.4.1. Зміни строку сплати податку: 

розстрочка, відстрочка, податковий 

кредит. 

5.5. Строк та порядок подання 

Генезис налогового регулирования: В 2 ч.: Ч.2.- Х.: Легас, 2002.- 

791 с.; Т.II: Введение в теорию налогового права.- Х.: Легас, 2004.- 

600с.; 

5. Кучерявенко М.П. Податок як правова категорія: проблеми 

дефініції // Право України.- 2002.- № 12.- С.70-74; 

6. Кучерявенко М.П. Правова природа податку // Науковий 

вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2002.- Випуск 

131.- С. 79-83.  

7. Майстренко О. Прийняття Податкового кодексу як шлях до 
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8. Оніщик Ю. В. Податкова правосуб’єктність організації- 
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Ресурси в інтернеті 

 

Веб-портал Державної казначейської служби України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.treasury.gov.ua 

Веб-портал всеукраїнської підтримки реформи децентралізації в 

Україні «Децентралізація в дії». – Режим доступу: 

www.decentralization.gov.ua  

Верховний Суд: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.supreme.court.gov.ua  
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звітності про обчислення та сплату 

податку: 

5.5.1. Поняття податкової декларації 

(розрахунку); 

5.5.2. Порядок складання, подання 

та внесення змін до податкової 

звітності; 

5.5.3. Вимоги до підтвердження 

даних, визначених у податковій 

звітності. 

5.6. Податкові пільги: поняття та 

види. Спеціальні податкові режими. 

6. Виконання податкового 

обов’язку. 

7. Поняття та зміст інституту 

податковий борг. Форми правових 

вимог щодо сплати податків і 

зборів. 

8. Гарантії забезпечення виконання 

податкового зобов’язання і 

погашення податкового боргу: 

поняття, особливості і види. 

9. Податкова застава. 

10. Адміністративний арешт активів 

платника податку. 

11. Розстрочення (відстрочення) 

сплати грошових зобов’язань 

(податкового боргу). Списання 

безнадійного податкового боргу. 

12. Поняття та зміст податкових 

правовідносин. Суб’єкти 

податкових правовідносин. 

Поняття, правовий статус 

контролюючих органів та органів 

стягнення в Україні. 

Державна податкова служба України: офіційний веб-сайт 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.tax.gov.ua 

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: E-data 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.e-data.gov.ua 

Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.reyestr.court.gov.ua 

Міністерство фінансів України: офіційний веб-сайт [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua 

Національний банк України: офіційне інтернет-представництво 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua 

Рахункова палата: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.rp.gov.ua 

Світовий банк-Україна: офіційне інтернет-представництво 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.worldbank.org/uk/country/ukraine 
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13. Поняття зміст та структура 

податкового обов’язку, податкове 

зобов’язання та грошове 

зобов’язання платників податків в 

Україні. 

14. Порядок ведення та складення 

податкової звітності. 

15. Порядок визначення сум 

податкового (грошового) 

зобов’язання. Порядок оскарження 

рішень, дій та бездіяльності 

посадових осіб контролюючих 

органів. 

 

 

 

 

 


